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Chcete vybrať ideálny vianočný darček? 

Prispôsobte ho záľubám a typu osobnosti! 

 
 

Vianoce sú čas obdarovávania. Štylistky Westwing pre Vás pripravili nápady na darčeky 

prispôsobené záľubám a rôznym typom osobností. 

 

Domáci typ 

Ak je medzi Vašimi blízkymi niekto, pre koho pohodlná pohovka a teplý pléd sú cennejšie než 

cestovanie či večerná prechádzka mestom, máte doma skutočného milovníka domáceho pohodlia. Je 

to zároveň typ človeka, ktorý veľmi rád skrášľuje svoj domov. Zoznam nápadov na darček je v tomto 

prípade naozaj dlhý. „Na zimné obdobie sa bude skvele hodiť vlnený pléd alebo mäkký župan. 

Dizajnová šálka z dvojitého skla alebo štýlové zrkadlo so zlatým rámom sú jemnými doplnkami, ktoré 

určite vyčaria úsmev na tvári každého, kto miluje domáce pohodlie” - hovorí Delia Fischer, kreatívna 

riaditeľka Westwing.  

 

 

 

Chce sa páčiť 

Starostlivosť o vzhľad môže byť štýlom života. Hodiny strávené v kúpeľni, kozmetické novinky  

v malíčku, skvelý vzhľad a kondícia. Prichádza Vám na um niekto blízky? Máte šťastie, pretože pre tento 

typ osobnosti je veľa nápadov na darček. Sada obľúbených miniatúr kozmetických prípravkov sa 

ideálne osvedčí na cestách. Aromatická sviečka bude dokonalým doplnkom do domáceho SPA. Nič 

nepokazíte ani športovými doplnkami, ako napr. podložkou na jogu alebo činkami. 

 

 

Láska ide cez žalúdok 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157699034691202  

 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157672142014037  
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Láska ide cez žalúdok 

Fanúšik varenia je doma skutočným pokladom! Môžete ho milo prekvapiť darčekmi v súlade  

s najnovšími trendmi interiérového dizajnu. Darujte mu sadu kožených podložiek - tento materiál bude 

skutočným hitom roka 2019! Zástera s koženými prvkami tiež perfektne splní svoju úlohu ako 

darček.  Vhodné sú aj čierne servírovacie nádoby, ktoré sú dôkazom toho, že ich majiteľ je in v oblasti 

food dizajnu. Nezabudnite na vysokokvalitné príslušenstvo na varenie - hrnce a panvice z liatiny, 

dekoračné mlynčeky na korenie či profesionálne nože. 

 
 
Dizajnový fajnšmeker 
 
Miluje veľtrhy interiérového dizajnu a jeho skutočnou vášňou je hľadanie krásnych a výnimočných 

vecí? Je to skutočný fanúšik dizajnu! V tomto prípade budú tou správnou voľbou najznámejšie diela 

dizajnérov, takých ako Philippe Starck alebo Tom Dixon. Zaujímavým nápadom sú tiež predmety 

každodenného úžitku v originálnej forme, ako napríklad svietnik v podobe topánky alebo nôž na pizzu 

v tvare bicykla. 

 
 
Pracovitá včielka 
 
Ak hľadáte darček pre niekoho, kto miluje svoju prácu a venuje jej veľa času, stavte na kancelárske 

doplnky. Vyberte tie, ktoré sa hodia do najnovších trendov: zápisník s módnym vzorom alebo retro 

telefón, ku ktorému je možné pripojiť smartfón. Lampa v industriálnom štýle bude krásnou ozdobou 

písacieho stola. Vtipný hrnček zasa rozveselí Vášho blízkeho, aj keď bude mať v práci ťažký deň. 

 

 

 

  
 
 

 

 
 
 

  
 

  

 
 
 

 
 
 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157672142014037  

 
 Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157672142014037  

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157674339606938 

https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157674339606938 

 Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157702222037555 

 
 Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157672142014037  

https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157672142014037
https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157672142014037
https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157674339606938
https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157674339606938
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Kontakt pre média: 

WESTWING 

Patrycja Grabińska  

patrycja.grabinska@westwing.sk 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Westwing je medzinárodným lídrom e-commerce v oblasti interiérového zariadenia. Svojim zákazníkom ponúka 
výnimočné produkty za atraktívne ceny. V súčasnosti pôsobí v 11 krajinách: v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, 
Španielsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku a na Slovensku. Centrála firmy sa 
nachádza v nemeckom Mníchove. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157696335615050 
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sk/albums/72157696335615050 

 Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157674339606938 

 Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157702222037555 

 
 Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157672142014037  

mailto:patrycja.grabinska@westwing.sk
https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157696335615050
https://www.flickr.com/photos/westwing_sk/albums/72157696335615050

